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Σημειώσεις του σεμιναρίου: 

“Δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου με 

χρήση του λογισμικού Joomla” 
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Διδακτική ώρα: 17η-18η  

Στην ενότητα αυτή θα εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο στην Joomla που επιτρέπει να 

βλέπετε τις εικόνες σε μεγάλο μέγεθος και επιπλέον να τις βλέπετε σαν slide-show. 

 

Βήμα 1ο :  Εγκατάσταση του πρόσθετου MG Thumbnails 

Από το σύνδεσμο http://echoweb.sk/eng/download-for-free-2/mg-thumbnails-

gallery-plugin-for-joomla-1-7-2-5-3-x.html μεταβείτε στην σελίδα: 

  

και κατεβάστε το αρχείο mgthumbnails2.1.4.zip κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που 

δείχνει το πορτοκαλί βελάκι. 

Εγκαταστήστε το πρόσθετο στη Joomla (με τον ίδιο τρόπο που εγκαταστήσατε όλες 

τις άλλες επεκτάσεις πρότυπα, τον JCE Editor κ.λπ.).  

http://echoweb.sk/eng/download-for-free-2/mg-thumbnails-gallery-plugin-for-joomla-1-7-2-5-3-x.html
http://echoweb.sk/eng/download-for-free-2/mg-thumbnails-gallery-plugin-for-joomla-1-7-2-5-3-x.html
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Επιλέξτε Επεκτάσεις -> Διαχείριση προσθέτων και εντοπίστε το πρόσθετο: 

 

Όταν εγκαθίσταται ένα πρόσθετο αρχικά είναι απενεργοποιημένο.  

Ενεργοποιήστε το και δείτε το άρθρο Εισαγωγή εικόνας 1 (σαν επισκέπτης). 

 Κάντε κλικ πάνω στην πρώτη εικόνα: 

 

Αν μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ένα βελάκι 

με το οποίο μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην επόμενη εικόνα: 
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Αν μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού δεξιά εμφανίζεται βελάκι με το οποίο 

μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη. 
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Βήμα 2ο :  Ρυθμίσεις του πρόσθετου MG Thumbnails 

 

Από την Διαχείριση προσθέτων επιλέξτε το πρόσθετο και μετά Επεξεργασία: 

Στο πεδίο Select script επιλέξτε Colorbox και μετά εφαρμογή: 

 

Δείτε πάλι το άρθρο σας σαν επισκέπτης (κάντε ανανέωση της σελίδας 

αν είναι ήδη ανοιχτή αλλιώς δεν θα δείτε τις αλλαγές) και κάντε πάλι 

κλικ στην πρώτη φωτογραφία: 
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Μπορείτε   να κάνετε αν θέλετε στον Colorbox Viewer και   άλλες 

ρυθμίσεις (αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνομα 

του πεδίου θα σας δώσει πληροφορίες για το τι κάνει η συγκεκριμένη 

ρύθμιση)  π.χ. να επιτρέψετε το Slideshow: 

 

Εφαρμόστε  και ξαναδείτε το άρθρο σας.  
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Ενώ το Slideshow εμφανίστηκε και λειτουργεί κανονικά οι επιλογές δεν 

άλλαξαν σε ελληνικά. (Bug ? !!!) 

Δοκιμάστε και τις άλλες επιλογές με συνδυασμούς ρυθμίσεων και 

καταλήξτε σ αυτήν που σας αρέσει περισσότερο. 

Σημαντικές παρατηρήσεις:  

Το πρόσθετο MG Thumbnails αγνοεί τις εικόνες των οποίων το 

φαινόμενο μέγεθος δεν μειώθηκε κατά την εισαγωγή τους στο άρθρο. 

Αν η εικόνα είναι μικρή και δεν μειώσετε το φαινόμενο μέγεθός της 

κατά την εισαγωγή της στο άρθρο, δεν μεγεθύνεται ούτε εμφανίζεται σε 

pop_up window ή σε slide show. Η εικόνα αυτή είναι ανύπαρκτη για το 

πρόσθετο MG Thumbnails. Εμφανίζεται σαν να μην είχατε 

εγκαταστήσει το πρόσθετο  και δεν κλικάρεται. 

Αν θέλετε (θα δούμε αργότερα το πώς) να κάνετε μια εικόνα σύνδεσμο 

τότε αυτή πρέπει να είναι αρκετά μικρή (κάτω από 500pixels πλάτος) 

ώστε να μην χρειαστεί  να μειώσετε το φαινόμενο μέγεθός της και μετά 

την εισαγωγή της να αγνοηθεί από το πρόσθετο. 

 


